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2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, 

miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

 

 magister chemii 

Instytut Chemii, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. 

Jana Kochanowskiego w Kielcach, 1988  

 

 doktor nauk chemicznych w zakresie chemii 

Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1998  

Tytuł rozprawy: Fotochemia p-chloroaniliny i jej N-metylowych pochodnych 

 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych. 

 

 1988 - staż w Instytucie Chemii, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wyższa 

Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 Od 1989 do 1998 – asystent, Zakład Fizyki Chemicznej, Instytut Chemii, Wydział 

Matematyczno-Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana 

Kochanowskiego w Kielcach.  

 1998/1999 – starszy wykładowca, Zakład Fizyki Chemicznej, Instytut Chemii, 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana 

Kochanowskiego w Kielcach.  



2 

 

 Od 1999 – adiunkt,  Zakład Fizyki Chemicznej, Instytut Chemii, Wydział 

Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.  

 Od 2000 do 2002 – urlop macierzyński i wychowawczy. 

 W latach 2010-2014 przebywałam dwa lata na urlopie dla poratowania zdrowia. 

 

4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311): 

 

a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: 

 

Badanie procesów adsorpcji oraz fotodegradacji aniliny i jej chlorowych 

pochodnych z zastosowaniem adsorbentów i  fotokatalizatorów haloizytowych  

  

b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci 

wydawniczy), 

 

H1. Szczepanik B., Słomkiewicz P., Garnuszek M., Czech K.  Adsorption of chloroanilines 

from aqueous solutions on the modified halloysite 

Applied Clay Science 101 (2014) 260-264  

 

H2. Szczepanik B., Słomkiewicz P., Garnuszek M., Czech K., Banaś D., Kubala-Kukuś A., 

Stabrawa I. The effect of chemical modification on the physico-chemical characteristics of 

halloysite: FTIR, XRF, and XRD studies 

 Journal of Molecular Structure 1084 (2015) 16–22  

 

H3. Słomkiewicz P. M., Szczepanik B., Garnuszek M. 

Determination of adsorption isotherms of aniline and 4-chloroaniline on halloysite 

adsorbent by inverse liquid chromatography 

 Applied Clay Science, 114 (2015) 221-228  

 

H4. Szczepanik B., Słomkiewicz P.  

Photodegradation of aniline in water in the presence of chemically activated halloysite. 

Applied Clay Science 124–125 (2016) 31–38   

 

H5. Szczepanik B., Słomkiewicz P., Garnuszek M., Rogala P., Banaś D., Kubala-Kukuś A., 

Stabrawa  I.  

Effect of temperature on halloysite acid treatment for efficient chloroaniline removal from 

aqueous solutions  

Clays and Clay Minerals,  65 (2017) 155–167 
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H6. Słomkiewicz P. M., Szczepanik B., Garnuszek M., Rogala P., Witkiewicz Z.  

Determination of adsorption equations for chloro derivatives of aniline on halloysite 

adsorbents using inverse liquid chromatography 

Journal of AOAC International 100 (2017) 1715-1726  

 

H7. Szczepanik B., Rogala P., Słomkiewicz P.M., Banaś D., Kubala-Kukuś A., Stabrawa  I.  

Synthesis, characterization and photocatalytic activity of TiO2-halloysite and Fe2O3-

halloysite nanocomposites for photodegradation of chloroanilines in water 

Applied Clay Science 149  (2017) 118-126    

H8. Szczepanik B. 

Photocatalytic degradation of organic contaminants over clay-TiO2 nanocomposites: 

A review  

Applied Clay Science 141 (2017) 227–239 

 

 

c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

 

Anilina i jej chlorowe pochodne są wykorzystywane przy produkcji barwników, 

pestycydów, środków bakteriobójczych, farmaceutycznych oraz produktów 

kosmetycznych. Do środowiska naturalnego trafiają w postaci ścieków przemysłowych 

i komunalnych oraz w wyniku procesów biodegradacji herbicydów fenylo-

mocznikowych i fenylokarbaminianowych [1, 2]. Są to związki toksyczne i potencjalnie 

rakotwórcze, o niskiej naturalnej biodegradowalności. W związku z tym konieczne jest 

opracowanie skutecznych metod usuwania ich ze środowiska naturalnego. Powszechnie 

stosuje się różne procesy technologiczne w celu usuwania aniliny i jej chlorowych 

pochodnych ze środowiska m.in.: fotolizę, utlenianie, adsorpcję, fotodegradację 

z wykorzystaniem różnych fotokatalizatorów oraz biodegradację. Niewątpliwą zaletą 

procesów fotokatalitycznych jest możliwość rozkładu substancji odpornych na 

biodegradację i toksycznych. Jako fotokatalizatory wykorzystuje się materiały 

półprzewodnikowe (TiO2, ZnO, Fe2O3, CdS, itd.) zdolne do przetwarzania energii 

promieniowania elektromagnetycznego na energię chemiczną. Najczęściej stosowany 

jest tlenek tytanu(IV), który wykazuje względnie wysoką aktywność fotokatalityczną, 

brak ekotoksyczności oraz stabilność w roztworze wodnym [3, 4]. Tlenek tytanu(IV) 

znalazł zastosowanie podczas fotodegradacji katalitycznej organicznych zanieczyszczeń 

środowiska, m. in. aniliny i jej pochodnych [4, 5].  

Mechanizm działania TiO2 rozpoczyna się od absorpcji kwantu promieniowania 

elektromagnetycznego o energii równej lub wyższej niż energia pasma wzbronionego 

(<380 nm), co powoduje generowanie pary - dziura elektronowa (h+) i wzbudzony 

elektron (e) (równanie 1). W wyniku  reakcji dziur elektronowych z cząsteczkami wody 

powstają rodniki OH (równanie 2). Redukcja tlenu zaadsorbowanego na powierzchni 

tlenku tytanu(IV) lub rozpuszczonego w wodzie przez wzbudzone elektrony prowadzi 
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do utworzenia anionorodnika ponadtlenkowego (O2
) (równanie 3). Rodniki 

hydroksylowe (OH), dziury elektronowe (h+) oraz anionorodniki ponadtlenkowe (O2
) 

są wysoce reaktywnymi indywiduami, które mogą utleniać wiele związków 

organicznych [3].  

TiO2 + h  e + h+  (1) 

H2O + h+  OH + H+  (2) 

O2 + e  O2
  (3) 

 

Mechanizm fotodegradacji związków organicznych w obecności TiO2 oraz rodzaj 

i ilość powstających podczas tego procesu produktów pośrednich zależy od rodzaju 

związku organicznego. Naświetlanie roztworów wodnych aniliny promieniowaniem UV 

z zastosowaniem TiO2 jako fotokatalizatora prowadzi do utworzenia m.in. fenolu, 2-

aminofenolu, hydrochinonu oraz nitrobenzenu jako produktów pośrednich. Przy 

dostatecznie długo prowadzonej fotokatalizie produkty te ulegają rozkładowi do 

prostych jonów nieorganicznych, takich jak  NO2
, NO3

 i NH4+ oraz CO2 i H2O [5]. 

Fotokataliza heterogeniczna z wykorzystaniem TiO2 jako fotokatalizatora ma 

wiele zalet:   

- fotodegradacja wielu toksycznych organicznych i nieorganicznych związków 

 w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem atmosferycznym,  

- utlenianie zanieczyszczeń w zakresie stężeń ppb, 

- wykorzystanie tlenu jako utleniacza, 

-możliwość usuwania zanieczyszczeń odpornych na biodegradację, które są 

  trudne do usunięcia innymi metodami [4]. 

 Jednakże niska wydajność fotokatalizatora przy zastosowaniu promieniowania 

elektromagnetycznego z zakresu widzialnego, niezbyt duża powierzchnia właściwa oraz  

niska zdolność do adsorpcji wielu związków organicznych są głównymi wadami 

ograniczającymi zastosowanie nie modyfikowanego TiO2. Zwiększenie aktywności 

fotokatalitycznej uzyskuje się przez rozdrobnienie proszków TiO2 do skali 

nanometrycznej. Jednak nanocząstki TiO2 wykazują  skłonność do aglomeracji, która 

zmniejsza ich właściwości katalityczne, są również trudne do usunięcia z roztworów 

wodnych po zastosowaniu, mogą też stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska 

podczas otrzymywania, składowania i stosowania materiałów zawierających TiO2. 

Unieruchomienie nanocząstek TiO2 na odpowiednich nośnikach rozwiązuje wiele z tych 

problemów [6]. Zastosowanie nośników o dużych powierzchniach właściwych i dużych 

pojemnościach adsorpcyjnych w stosunku do degradowanych związków pozwala na 

otrzymanie fotokatalizatorów o znacznie lepszych właściwościach katalitycznych. Jako 

nośniki wykorzystuje się  m.in. węgiel aktywny, krzemionkę, zeolity lub minerały ilaste 

[7, 8, 9, 10, 11]. Naturalne minerały ilaste są ostatnio coraz częściej stosowane do 

otrzymywania nanokompozytów z TiO2 ze względu na ich dużą powierzchnię właściwą, 

dużą objętość mezo- i mikroporów, stabilność chemiczną, dobre właściwości 

mechaniczne, dostępność i niską cenę. Jako nośniki TiO2 stosowano m.in. kaolinit, 

hektoryt, saponit, montmorylonit, pałygorskit, alofan i imogolit [H8]. Uzyskane 

fotokatalizatory wykazywały znacznie większą aktywność fotokatalityczną podczas 
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fotodegradacji m. in. zanieczyszczeń powietrza (np. NOx) oraz substancji organicznych 

(np. barwników, fenolu, aniliny) w porównaniu do nie modyfikowanego TiO2 oraz 

umożliwiały łatwe usuwanie fotokatalizatora z układu naświetlanego [5, 11, 12, 13].  

Haloizyt (dioktaedryczny krzemian glinu) zaliczany jest do podgrupy kaolinitu, 

należącej do grupy kaolinitu-serpentynu. Podstawowym elementem strukturalnym 

minerałów w tej grupie jest pakiet kaolinitowy typu 1:1, o wzorze krystalochemicznym 

Al4Si4O10(OH)8, który zbudowany jest z warstwy tetradedrycznej, krzemotlenowej oraz 

oktaedrycznej, metalotleno-wodorotlenowej. Haloizyt może występować w dwóch 

postaciach: uwodnionej (10 Å), zawierającej cztery cząsteczki H2O tworzące warstwę 

monomolekularną w przestrzeni międzypakietowej oraz zdehydratyzowanej (7 Å). 

Wykazuje naturalną budowę nanorurkową, dużą odporność chemiczną w szerokim 

zakresie pH, dużą powierzchnię właściwą, porowatość oraz dużą pojemność 

adsorpcyjną [14]. W celu poprawienia właściwości fizykochemicznych haloizytu stosuje 

się różne modyfikacje chemiczne: aktywację kwasową, zasadową lub interkalację [15]. 

Haloizyt, jako naturalny materiał o budowie nanorurkowej znalazł szereg zastosowań 

technologicznych, jako adsorbent mineralny (adsorbuje substancje toksyczne i metale 

ciężkie) oraz nośnik katalizatorów. Ze  względu na dostępność i niski koszt (jedyna 

w Polsce kopalnia haloizytu „Dunino” w Legnicy) może stanowić tańszą alternatywę dla 

nanorurek węglowych.  

Celem prac, które są podstawą mojego osiągnięcia naukowego jest badanie 

procesów adsorpcji oraz fotodegradacji aniliny i jej chlorowych pochodnych 

z zastosowaniem adsorbentów i  fotokatalizatorów haloizytowych.  

Artykuły będące podstawą mojego osiągnięcia naukowego [H1-H8] obejmują 1) 

opracowanie optymalnych warunków preparatyki adsorbentów i fotokatalizatorów 

haloizytowych oraz ich charakterystykę [H2, H5], 2) badanie adsorpcji aniliny i jej 

chlorowych pochodnych na adsorbentach haloizytowych aktywowanych kwasem 

siarkowym(VI) w układzie statycznym i dynamicznym z wykorzystaniem inwersyjnej 

chromatografii cieczowej [H1, H3, H5, H7], 3) badanie procesów fotokatalitycznej 

degradacji aniliny i jej pochodnych chlorowych w roztworze wodnym w obecności 

katalizatorów haloizytowych - modyfikowanego chemicznie haloizytu oraz 

nanokompozytów TiO2-haloizyt i Fe2O3-haloizyt [H4, H7], 4) artykuł przeglądowy 

przedstawiający procesy fotokatalitycznej degradacji organicznych zanieczyszczeń 

środowiska naturalnego z wykorzystaniem nanokompozytów TiO2-minerały ilaste jako 

fotokatalizatorów [H8]. 

Artykuły te zawierają wyniki badań, w których mój wkład był dominujący [H1, 

H2, H4, H5, H7], całkowity [H8] lub bardzo duży [H3, H6] i polegał na udziale 

w przygotowaniu i przeprowadzeniu eksperymentów, analizie i interpretacji wyników, 

przygotowaniu [H1, H2, H4, H5, H7, H8] lub istotnym udziale w przygotowaniu 

publikacji [H3, H6] oraz popularyzacji wyników badań. 

  

1) Pierwszy etap moich badań opisany w  pracach H2 i H5 obejmował 

opracowanie optymalnych warunków preparatyki adsorbentów i foto-

katalizatorów haloizytowych oraz określenie ich właściwości z wykorzystaniem 
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następujących technik: spektroskopia odbiciowa UV-Vis oraz w podczerwieni FTIR 

(właściwości powierzchniowe), metody adsorpcji zimnych par azotu (wyznaczenie 

parametrów struktury porowatej), zdjęcia TEM i mikroanaliza EDX (struktura i skład 

chemiczny w mikro-obszarach badanej próbki), XRPD (skład fazowy) i WDXRF (skład 

pierwiastkowy) (badania techniką XRD i WDXRF zostały przeprowadzone we 

współpracy z pracownikami Zakładu Fizyki Atomowej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach). Skład surowego minerału haloizytowego (Intermark, 

kopalnia „Dunino” koło Legnicy) jest typowy dla minerałów ilastych z wyjątkiem dużej 

zawartości tlenków żelaza(III) i tytanu(IV) (Al2O3 37,0%, SiO2 39,6%, Fe2O3 16,1%, TiO2 

2,30% [H2]). Wyniki uzyskane metodą XRPD potwierdziły obecność  haloizytu, 

kaolinitu, hematytu, kwarcu, anatazu i rutylu w surowym minerale [H2, H5]. 

Powierzchnia właściwa SBET (Brunauera-Emmetta-Tellera), objętość mezoporów (Vmez) 

i mikroporów (Vmik), wyznaczone na podstawie izoterm adsorpcji azotu, były równe 

odpowiednio 45,64 m2/g, 0,1906 cm3/g oraz 0,0019 cm3/g.   

 Najczęściej stosowaną metodą aktywacji minerałów z grupy kaolinitu jest 

aktywacja kwasowa z zastosowaniem kwasów nieorganicznych (HCl, H2SO4), która 

powoduje znaczne zwiększenie powierzchni właściwej, porowatości i pojemności 

adsorpcyjnej tych minerałów oraz usuwanie zanieczyszczeń [15]. Do aktywacji 

surowego haloizytu zastosowałam kwas siarkowy(VI). Zbadałam wpływ stężenia kwasu 

i warunków aktywacji na skład i strukturę haloizytu (stężenie kwasu 10% - 60% m/m, 

temperatura aktywacji 23oC – 100oC, czas aktywacji 0,5 godz. – 6 godz., stosunek masy 

haloizytu do objętości roztworu kwasu). Jako optymalne dla dalszych badań adsorpcji 

i fotokatalizy aniliny i jej pochodnych chlorowych wybrałam następujące warunki: 

stężenie kwasu: 25% m/m, temperatura: 80oC, czas: 4 godziny. Aktywacja kwasem 

spowodowała rozwój struktury haloizytu,  co potwierdził wzrost objętości całkowitej 

porów Vt  z 0,1925 cm3/g dla haloizytu surowego do 0,3745 cm3/g dla haloizytu 

aktywowanego 25% m/m H2SO4 w temperaturze 80oC przez 4 godziny. 

Zaobserwowałam znaczny wzrost powierzchni właściwej SBET haloizytu w wyniku 

aktywacji kwasem: z 45,64 m2/g dla haloizytu surowego do 259,11 m2/g  dla haloizytu 

aktywowanego kwasem [H5, P10]. Kształt izoterm adsorpcji-desorpcji azotu dla 

haloizytu surowego i aktywowanego 25% m/m H2SO4 w różnych temperaturach jest 

charakterystyczny dla IV typu według klasyfikacji IUPAC [16], co potwierdza 

mezoporowaty charakter badanych próbek. Aktywacja kwasem siarkowym(VI) wpływa 

znacząco na skład chemiczny haloizytu. Wyniki otrzymane metodą WDXRF  wskazują, że 

zawartość glinu zmniejsza się z 18,98% dla haloizytu surowego do 6,37% dla haloizytu 

aktywowanego kwasem, co odpowiada stosunkowi masowemu Si/Al = 1,01 dla 

surowego haloizytu i 4.28 dla haloizytu aktywowanego. Dowodzi to, że aktywacja 

kwasem powoduje usuwanie jonów Al3+ z warstw oktaedrycznych [AlO6] haloizytu, co 

prowadzi do utworzenia „dziur” w strukturze tego minerału i zwiększa dostępność 

wewnętrznych warstw nanorurek [15, 17]. Zaobserwowałam również znaczący spadek 

zawartości żelaza po aktywacji kwasem haloizytu (haloizyt surowy 11,31% Fe, haloizyt 

aktywowany 3,72% Fe).  Wyniki XRPD potwierdziły spadek zawartości hematytu w 

haloizycie po aktywacji kwasem. Przeprowadzone przeze mnie analiza widm FTIR 
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haloizytu surowego wykazała obecność pasm charakterystycznych dla minerałów z 

podgrupy kaolinitu: pasma w zakresie 3700-3600 cm-1, odpowiadające drganiom grup 

OH związanych z atomami glinu w warstwie oktaedrycznej oraz pasma w zakresie 1400-

1000 cm-1 związane z drganiami pakietu glinokrzemowego. Aktywacja 25% m/m 

kwasem siarkowym(VI) w przedziale temperatur 23-80oC nie powoduje zmian w 

położeniu i kształcie pasm w widmie surowego haloizytu. Zmniejsza się jedynie 

intensywność pasm dla próbek haloizytu aktywowanych kwasem w różnych 

temperaturach w porównaniu do widma surowego haloizytu. Zmniejszenie 

intensywności pasma przy 914 cm-1 (za które odpowiadają drgania grup OH związanych 

z atomami glinu w warstwie oktaedrycznej) potwierdza, że w trakcie aktywacji kwasem 

atak protonów na grupy OH powoduje dehydroksylację i stopniowe usuwanie jonów 

Al3+ z warstwy oktaedrycznej [18]. Zmniejszenie intensywności pasm w zakresie 1100-

1000 cm-1 dowodzi, że zmiany struktury następują również w warstwie tetraedrycznej 

haloizytu [18]. Zwiększenie temperatury aktywacji do 100oC powoduje znaczne zmiany 

w strukturze haloizytu (zanik pasm w zakresie  3700-3600 cm-1, zmiana kształtu 

i położenia pasm w zakresie 1400-1000 cm-1), prowadzące do utworzenia amorficznej 

krzemionki. Szczegółową interpretację widm FTIR przedstawiłam w pracach H2 i H5. 

Zdjęcia STEM-HAADF pokazały, że próbki surowego haloizytu składają się z cząstek o 

zróżnicowanej budowie, m.in. rurek o rozmiarach do kilkuset nm. Mikroanaliza EDX 

potwierdziła obecność znacznych skupisk związków żelaza w tych próbkach. Aktywacja 

kwasem siarkowym(VI) w temperaturze od 80 do 100oC powoduje, że w materiale 

haloizytowym pozostają nanorurki o długości od  500 do 1000 nm i średnicy od 80 to 

200 nm, jako struktura najtrwalsza, których powierzchnia  ulega stopniowej degradacji. 

W przypadku tych próbek obserwuje się śladowe ilości związków żelaza [H5].  

 

 

H2. Szczepanik B., Słomkiewicz P., Garnuszek M., Czech K., Banaś D., Kubala-Kukuś A., 
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halloysite: FTIR, XRF, and XRD studies 
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Viarenga A., Gennaro M.C. Sun light degradation of 4-chloroaniline in waters and its 



8 

 

effect on toxicity. A high performance liquid chromatography–diode array– tandem 

mass spectrometry study. Environmental Pollution 158 (2010) 592–598 

[2] Loos R., Hanke G., Eisereich S.J. Multi-component analysis of polar water pollutants 

using sequential solid-phase extraction followed by LC–ESI-MS. Journal of 

Environmental Monitoring 5 (2003) 384–394 

[3] Fujishima A., Rao T.N., Tryk D.A. Titanium dioxide photocatalysis. Journal of 
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[10] Kibanova D., Trejo M., Destaillats H., Cervini-Silva J. Synthesis of hectorite-TiO2 and 
kaolinite-TiO2 nanocomposites with photocatalytic activity for the degradation of model 
air pollutants. Applied Clay Science 42 (2009) 563–568 
[11] Papoulis D., Komarneni S., Nikolopoulou A., Tsolis-Katagas P., Panagiotaras D., 
Kacandes H.G., Zhang P., Yin S., Sato T., Katsuki H. Palygorskite- and halloysite-TiO2 
nanocomposites: synthesis and photocatalytic activity. Applied Clay Science 50 (2010) 
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2) Badanie adsorpcji aniliny i jej chlorowych pochodnych na adsorbentach 

haloizytowych aktywowanych kwasem siarkowym(VI) w układzie statycznym 

i dynamicznym z wykorzystaniem inwersyjnej chromatografii cieczowej.  

Uzyskane przez mnie adsorbenty haloizytowe zastosowałam w badaniach 

adsorpcji chlorowych pochodnych aniliny: 3-chloro-, 4-chloro- oraz 3,4-dichloroaniliny 

w układzie statycznym. Wyniki przedstawiłam w pracach H1, P7, P11 i P14. Sposób 

wytwarzania adsorbentu haloizytowego do usuwania 4-chloroaniliny z fazy wodnej jest 

przedmiotem patentu:  K. Czech, M. Garnuszek P. M. Słomkiewicz, B. Szczepanik „Sposób 

wytwarzania adsorbentu haloizytowego do usuwania 4-chloroaniliny z fazy wodnej” 

PATENT Nr 226976 (2017 r.). 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdziłam, że aktywacja kwasowa 

haloizytu znacząco zwiększa  adsorpcję chlorowych pochodnych aniliny z roztworu 

wodnego, szczególnie w przypadku 4-chloroaniliny. Otrzymane izotermy adsorpcji 

wskazują na przebieg adsorpcji 4-chloroaniliny i 3,4-dichloroaniliny zgodnie z modelem 

adsorpcji Langmuira. Kiedy adsorpcja ma charakter fizyczny i jest poprzedzona dyfuzją 

przez warstwę graniczną, kinetyka opisywana jest najczęściej równaniem pseudo-

pierwszego rzędu Lagergrena [1]. Jeżeli chemisorpcja kontroluje proces adsorpcji 

stosuje się model pseudo-drugorzędowy Ho i McKaya [2]. Do opisu kinetyki adsorpcji 

chlorowych pochodnych aniliny wykorzystałam obydwa modele, natomiast w celu 

zbadania mechanizmu adsorpcji na rozpatrywanych adsorbentach haloizytowych 

zastosowałam model dyfuzji wewnątrz-cząstkowej Webera-Morrisa [3], zgodnie z 

którym zależność ilości zaadsorbowanej substancji (qt, mgg-1) od czasu przedstawia 

równanie:      

qt= ki t0,5 + Ci 

gdzie:  ki  - stała szybkości dyfuzji wewnątrz-cząstkowej (mgg-1·min0.5), Ci - stała wprost 

proporcjonalna do grubości warstwy granicznej. 

Na podstawie dopasowania danych eksperymentalnych do równań kinetycznych 

pseudo-pierwszego i pseudo-drugiego rzędu wykazałam, że w przypadku wszystkich 

badanych amin kinetyka adsorpcji przebiega zgodnie z modelem pseudo-drugiego 

rzędu. Uzyskana przeze mnie zależność qt = f(t0,5) dla 3-chloro, 4-chloro i 3,4-

dichloroaniliny wykazuje brak liniowości (linia łamana na wykresie), co wskazuje, że 

w procesie adsorpcji bierze udział kilka procesów, a nie tylko dyfuzja wewnątrz-

cząstkowa. Adsorpcja przebiega w dwóch etapach: pierwszy, stromy odcinek ma 

wykresie odpowiada adsorpcji na powierzchni zewnętrznej ziarna adsorbentu lub 

etapowi natychmiastowej adsorpcji, drugi odcinek odpowiada etapowi stopniowej, 

powolnej adsorpcji, gdzie dyfuzja wewnątrz-cząstkowa jest etapem kontrolującym 

szybkość całego procesu adsorpcji.  
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Badania adsorpcji aniliny, 2-, 3-, 4-chloroaniliny, 2,6-, 3,5-dichloroaniliny oraz 

2,4,5-trichloroaniliny na adsorbencie haloizytowym aktywowanym 25% m/m kwasem 

siarkowym(VI) w układzie dynamicznym przeprowadziłam z wykorzystaniem 

inwersyjnej chromatografii cieczowej. Wyniki przedstawiłam w pracach H3, H5 i H6.  

Do wyznaczania parametrów adsorpcji z powodzeniem zastosowałam 

inwersyjną chromatografię cieczową. Metoda ta polega na wprowadzeniu adsorbatu na 

adsorbent znajdujący się w kolumnie chromatograficznej i analizie zarejestrowanego 

chromatogramu. Na podstawie położenia i kształtu profilu piku chromatograficznego 

można obliczyć fizykochemiczne parametry procesu adsorpcji. W badaniach 

wykorzystałem metodę podziału piku, która jest rozwinięciem metody profilu piku [4]. 

Metoda profilu piku umożliwia wyznaczenie ilości zaadsorbowanego adsorbatu ai 

na adsorbencie znajdującym się w kolumnie chromatograficznej (mg/mg) przy 

równowagowym stężeniu tego adsorbatu w fazie ciekłej Ci (mg/cm3) za pomocą 

równania:  

𝑎𝑖 =
𝑛𝑆𝑠

𝑚𝑆𝑝
, 

gdzie: m - masa adsorbentu (mg),  
n - ilość adsorbatu wprowadzona do kolumny z adsorbatem (mg),  
Ss - całkowita powierzchnia adsorpcyjna (mVmin),  
Sp - całkowita powierzchnia piku chromatograficznego (mVmin).  

 
Całkowita powierzchnia adsorpcyjna jest zdefiniowana zgodnie z równaniem:  

𝑆𝑠 =  ∫(𝑡𝐷 − 𝑡0)

ℎ

0

𝑑ℎ 

gdzie: t0  - czas retencji niezatrzymywanej (min),  
tD  - czas rejestracji piku (min),  
h - wysokość piku (mV).  

Równowagowe stężenie adsorbatu Ci (mg/cm3) w fazie ciekłej oblicza się według 

równania: 

𝐶𝑖 =
𝑛ℎ

𝐹𝑆𝑝
 

gdzie: F - szybkość przepływu fazy ciekłej (cm3/min). 

Zastosowanie metody podziału piku inwersyjnej chromatografii cieczowej 

umożliwia wyznaczanie izoterm adsorpcji na podstawie pojedynczego piku 

chromatograficznego, co pozwala znacznie skrócić czas badań. Metoda ta wymaga 

podzielenia całkowitej powierzchni adsorpcyjnej Ss na części równoległe do linii 

podstawowej chromatogramu (l segmentów) i zmierzenia pola powierzchni każdego 

segmentu [H6]. Całkowita powierzchnia adsorpcyjna jest sumą powierzchni 

poszczególnych segmentów zgodnie z równaniem: 
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𝑆𝑠 = ∑ 𝑆𝑙𝑠

𝑙

1

 

gdzie: Sls - powierzchnia segmentu l (mVmin). 

Wielkość adsorpcji ail adsorbatu i można obliczyć na podstawie równania:  

𝑎𝑖𝑙 =  
𝑛 ∑ 𝑆𝑙𝑠

𝑙
1

𝑚𝑆𝑝
 

Jeżeli wysokość piku chromatograficznego zostanie podzielona na l fragmentów, zgodnie 

z zależnością: 

ℎ = ∑ ℎ𝑙

𝑙

1

 

gdzie: hl to wysokość segmentu l piku (mV), 

wówczas stężenie równowagowe adsorbatu można obliczyć z zależności:  

𝐶𝑖𝑙 =
𝑛 ∑ ℎ𝑙

𝑙
1

𝐹𝑆𝑝
 

Program komputerowy KSPD [5] został wykorzystany do obliczenia całkowitej 

powierzchni adsorpcyjnej,  powierzchni poszczególnych segmentów, powierzchni piku 

adsorpcyjnego i czasu retencji.  

Przebieg izoterm adsorpcji aniliny oraz 2-, 3- i 4-chloroaniliny na adsorbencie 

haloizytowym nieaktywowanym i aktywowanym 25% m/m kwasem siarkowym(VI) 

wyznaczonych w oparciu o dane eksperymentalne metodą inwersyjnej chromatografii 

cieczowej z zastosowaniem metody podziału piku odpowiadał modelowi adsorpcji 

Langmuira. Równanie Langmuira w najprostszej postaci jest zwykle stosowane 

w literaturze do opisanie procesów adsorpcji na różnych adsorbentach. Zlinearyzowana 

forma tego równania pozwala wyznaczyć równowagowe stałe adsorpcji. Najczęściej 

jedyną miarą dopasowania równania do wyników eksperymentalnych jest współczynnik 

regresji. Równania Langmuira w bardziej złożonej postaci są znacznie rzadziej 

stosowane do interpretacji eksperymentalnych wyników adsorpcji ze względu na  

skomplikowaną formę tych równań po linearyzacji. W zakresie niskich stężeń adsorbatu 

można zastosować równania, które bardziej precyzyjnie określają model adsorpcji: 

adsorpcja na jednym centrum aktywnym bez dysocjacji, adsorpcja na dwóch centrach 

aktywnych bez dysocjacji, adsorpcja na dwóch centrach aktywnych z dysocjacją oraz 

adsorpcja na wielu centrach aktywnych bez dysocjacji [6, 7]. Równania odpowiadające 

tym modelom przedstawiłam w pracy H6. Wartości równowagowych stałych adsorpcji 

oraz liczba centrów aktywnych zostały obliczone z wykorzystaniem metody 

najmniejszych kwadratów Levenberga-Marquardta (Origin Microcal Software) [8]. 

Na podstawie dopasowania wyników eksperymentalnych do wybranych równań 

Langmuira okazało się, że w przypadku aniliny oraz 2-, 3- i 4-chloroaniliny adsorpcja 
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tych związków na adsorbencie haloizytowym aktywowanym 25% m/m kwasem 

siarkowym(VI) zachodzi zgodnie z modelem adsorpcji na wielu centrach aktywnych bez 

dysocjacji adsorbatu. W przypadku aniliny i jej chlorowych pochodnych liczby 

określające liczbę centrów aktywnych nie są liczbami całkowitymi (1,23 dla aniliny, 1,33 

dla 2-chloroaniliny, 1,26 dla 3-chloroaniliny, 1,52 dla 4-chloroaniliny oraz 1,8 dla 2,6-

dichloroaniliny). Prawdopodobnie proces adsorpcji aniliny i jej chlorowych pochodnych 

przebiega według mechanizmów o różnej liczbie centrów adsorpcyjnych na 

skomplikowanej strukturze glinokrzemianowej adsorbentów haloizytowych, co 

powoduje, że wypadkowa wartość liczby centrów aktywnych jest uśredniona jako liczba 

ułamkowa. Wartości równowagowych stałych adsorpcji wyznaczonych metodą 

inwersyjnej chromatografii cieczowej maleją w kierunku: anilina > 4-chloroanilina > 2-

chloroanilina > 3-chloroanilina > 2,6-dichloroanilina [H6].  

Zastosowanie metody inwersyjnej chromatografii cieczowej do określenia 

modelu adsorpcji oraz wyznaczenia równowagowych stałych adsorpcji  pozwoliło na 

zastąpienie pomiaru adsorpcji w układzie statycznym. Otrzymane na podstawie obu 

metod wartości stałych równowagi adsorpcji są podobne, jeżeli chodzi o kierunek 

zmian. Różnice wartości wynikają z różnych warunków prowadzenia eksperymentów. 

Zaletą inwersyjnej chromatografii cieczowej w porównaniu z metodą statyczną jest 

znaczne skrócenie czasu analiz oraz zminimalizowanie zużycia toksycznych substancji 

(rozpuszczalników i innych substancji pomocniczych) podczas pomiarów [H5, H6]. 

 

H1. Szczepanik B., Słomkiewicz P., Garnuszek M., Czech K.  Adsorption of chloroanilines 

from aqueous solutions on the modified halloysite 

Applied Clay Science 101 (2014) 260-264  

H3. Słomkiewicz P. M., Szczepanik B., Garnuszek M. 

Determination of adsorption isotherms of aniline and 4-chloroaniline on halloysite 

adsorbent by inverse liquid chromatography 

 Applied Clay Science, 114 (2015) 221-228  

H5. Szczepanik B., Słomkiewicz P., Garnuszek M., Rogala P., Banaś D., Kubala-Kukuś A., 

Stabrawa  I.  

Effect of temperature on halloysite acid treatment for efficient chloroaniline removal from 

aqueous solutions  

Clays and Clay Minerals,  65 (2017) 155–167  

H6. Słomkiewicz P. M., Szczepanik B., Garnuszek M., Rogala P., Witkiewicz Z.  

Determination of adsorption equations for chloro derivatives of aniline on halloysite 

adsorbents using inverse liquid chromatography 

Journal of AOAC International 100 (2017) 1715-1726  

P7. Garnuszek M., Czech K., Szczepanik B., Słomkiewicz P. M. „Adsorpcja 4-chloroaniliny 

z roztworów wodnych na adsorbencie haloizytowym” Aparatura Badawcza 

i Dydaktyczna 4 (2011) 23-27 

P11. Szczepanik B., Słomkiewicz P.,  Czech K., Garnuszek M. “Adsorption studies of 

chlorpropham and 3-chloroaniline on chemically activated halloysite” Journal of 

Chemistry and Chemistry Engineering 8 (2014) 626-634 
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P14. Rozdział w monografii Sorbenty Mineralne - Nowoczesne Zastosowania, Akademia 

Górniczo-Hutnicza, Kraków, 2015 (ISBN 978-83-7464-793-9) - Szczepanik B., 

Słomkiewicz P., Garnuszek M., Dąbek L. „Zastosowanie modyfikowanych adsorbentów 

haloizytowych do usuwania pochodnych aniliny z roztworu wodnego” 

 
[1] Lagergren S. About the theory of so-called adsorption of soluble substances. Kunglia 
Svenska Vetenskapsakademiens. Handlingar, Band. 24(4) (1898) 1–39 
[2] Ho Y.S., McKay G. The kinetics of sorption of basic dyes from aqueous solution by 
sphagnum moss peat. The Canadian Journal of Chemical Engineering 76 (4) (1998) 822–
827 
[3] Weber W.J., Morris J.C. Kinetics of adsorption on carbon from solution. Journal of the 
Sanitary Engineering Division - American Society of Civil Engineers 89 (1963) 31–60. 
[4] Czech K., Słomkiewicz P.M. Determination of adsorption isotherms of chlorinated 
hydrocarbons on halloysite adsorbent by inverse gas chromatography. Journal of  
Chromatography A 1288 (2013) 96–100 
[5] Lech A. Computer software KSPD. Metroster, Toruń, 2011 

[6] Prokop Z., Setinek K. Chemisorption properties and catalytic activity of organic 

cation exchange resins. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 39 (1974) 

1253-1263 

[7] Thanh L.N., Setinek K., Beranek L. Kinetics and adsorption on acid catalysts. IV. 

Kinetics of gas-phase dehydration of methanol on a sulphonated ion exchanger. 

Collection of Czechoslovak Chemical Communications 37 (1972) 3878-3884 

[8] Origin User’s manual. Microcal Software Inc, Northampton, MA, USA  

 

3) Badanie procesów fotokatalitycznej degradacji aniliny i jej pochodnych 

chlorowych w roztworze wodnym w obecności katalizatorów haloizytowych - 

modyfikowanego chemicznie haloizytu oraz nanokompozytów TiO2-haloizyt 

i Fe2O3-haloizyt.  

Haloizyt zawiera naturalnie rozproszony tlenek tytanu(IV), co umożliwia 

zastosowanie go jako naturalnego fotokatalizatora, znacznie tańszego od powszechnie 

stosowanych fotokatalizatorów opartych na czystym tlenku tytanu(IV). Badania 

fotokatalitycznej aktywności haloizytu rozpoczęłam od zastosowania go w procesach 

fotokatalitycznej degradacji aniliny w roztworze wodnym. Wyniki opisałam w pracy H4. 

Fotokatalizator haloizytowy został przygotowany przez wstępne oczyszczenie 

z zanieczyszczeń kopalnianych, usunięcie frakcji magnetycznej z zastosowaniem 

separatora magnetycznego, a następnie wybielenie w roztworze hydrosulfitu 

(ditionianu(III) sodu) w kwasie siarkowym(VI) [H4]. Skład chemiczny haloizytu 

surowego i po modyfikacji był następujący: haloizyt surowy: Al2O3 37,0%, SiO2 39,6%, 

Fe2O3 16,1%, TiO2 2,30%; haloizyt po modyfikacji: Al2O3 42,3%, SiO2 50,7%, Fe2O3 

2,99%, TiO2 1,41%. Stosunek masowy Si/Al wyniósł 1,01 dla surowego haloizytu i 1,02 

dla haloizytu modyfikowanego, co wskazuje, że  zastosowana metoda pozwoliła na 

usunięcie zanieczyszczeń, ale nie spowodowała zmian w strukturze haloizytu. 

Badania przeprowadzone przeze mnie obejmowały porównanie aktywności 

fotokatalizatora haloizytowego z najczęściej stosowanym w procesach 

http://cccc.uochb.cas.cz/37/12/3878/
http://cccc.uochb.cas.cz/37/12/3878/
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fotokatalitycznych fotokatalizatorem komercyjnym P25 (Evonik, dawniej Degussa) 

(80% TiO2(anataz) + 20% TiO2(rutyl)). Porównanie stopnia degradacji aniliny podczas 

naświetlań promieniowaniem UV w obecności modyfikowanego haloizytu i 

fotokatalizatora P25 (stężenie roztworu wodnego aniliny 20-40 mg/dm3, czas 

naświetlania 180–300 min.) wykazało, że haloizyt modyfikowany chemicznie, 

zawierający rozproszony TiO2 (BHal) wykazuje porównywalne działanie 

fotokatalityczne do fotokatalizatora komercyjnego P25 [H4]. Obecność Fe2O3 

w modyfikowanym fotokatalizatorze haloizytowym może również wpływać na 

właściwości fotokatalityczne tego fotokatalizatora, ponieważ tlenek żelaza(III) wykazuje 

właściwości fotokatalityczne w procesach fotodegradacji związków organicznych [1].  

W celu wyjaśnienia roli tlenków tytanu(IV) i żelaza(III) podczas fotodegradacji 

aniliny i jej chlorowych pochodnych zaprojektowałam i przeprowadziłam syntezę 

nanokompozytów TiO2-haloizyt oraz Fe2O3-haloizyt hydrotermalną metodą zol-żel 

w niskiej temperaturze [H7].  Jako nośnik tlenków tytanu(IV) i żelaza(III) stosowałam 

haloizyt aktywowany 25% m/m kwasem siarkowym(VI) w temperaturze 80oC. 

W przypadku syntezy nanokompozytu TiO2-haloizyt prekursorem TiO2 był tetra-

izopropanolan tytanu(IV). Hydrolizę prekursora przeprowadziłam w izopropanolu 

zakwaszając roztwór kwasem azotowym(V). Po dodaniu nośnika haloizytowego syntezę 

nanokompozytu prowadziłam w temperaturze 65oC przez 24 godziny. Z literatury 

wiadomo, że warunki kwasowe oraz temperatura w zakresie 60°C - 90°C pozwala na 

powstawanie nanokryształów TiO2 w formie rutylu i anatazu [2, 3].  

Podczas syntezy nankompozytu Fe2O3-haloizyt stosowałam zol wodorotlenku 

żelaza jako prekursor tlenku żelaza(III). Zol Fe(OH)3 otrzymałam wprowadzając 

kroplami roztwór FeCl3·6H2O do wrzącej wody destylowanej przy ciągłym mieszaniu, aż 

do zakończenia procesu hydrolizy. Po ochłodzeniu zolu do temperatury pokojowej i 

dodaniu nośnika haloizytowego, syntezę prowadziłam analogicznie do syntezy 

nanokompozytu TiO2-haloizyt. Otrzymany nanokompozyt był kalcynowany 

w temperaturze 180◦C przez 2 godziny. W procesie hydrotermalnym amorficzny 

Fe(OH)3 przekształca się w FeOOH, którego przemiana fazowa α-FeOOH → α-Fe2O3 

zachodzi w temperaturze bliskiej 200oC [4]. 

Zdjęcia STEM-HAADF próbek nanokompozytu TiO2-haloizyt wykazały obecność 

nieregularnie rozproszonych nanocząstek TiO2 na powierzchni nanorurek haloizytu. 

W przypadku nanokompozytu Fe2O3-haloizyt obserwuje się obecność cząstek Fe2O3 

o  rozmiarach ok. 5-10 nm, znacznie mniejszych w porównaniu do nanocząstek TiO2, 

które są rozproszone na powierzchni nośnika haloizytowego znacznie bardziej 

regularnie bez widocznej agregacji w większe skupiska. Na podstawie analizy WDXRF 

stwierdziłam, że zawartość Ti w nanokompozycie TiO2-haloizyt wzrosła do 12,62%, a Fe 

w nano-kompozycie Fe2O3-haloizyt do 10,17%. Dyfraktogramy XRPD próbek 

otrzymanych nanokompozytów potwierdziły obecność TiO2 w formie anatazu i rutylu 

w nanokompozycie TiO2-haloizyt oraz Fe2O3 jako hematytu w nanokompozycie Fe2O3-

haloizyt. W wyniku osadzania się cząstek TiO2 i Fe2O3 na powierzchni haloizytu 

zmniejsza się powierzchnia właściwa SBET i całkowita objętość porów (zarówno mikro-, 

jak i mezoporów):  z wartości 259,11 m2/g i 0,3745 cm3/g dla haloizytu aktywowanego 
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25% m/m H2SO4 do 156,10  m2/g, 0,30 cm3/g i 159,50 m2/g, 0,27 cm3/g, odpowiednio 

dla próbek TiO2-haloizyt oraz  Fe2O3-haloizyt. Zmniejszanie się powierzchni właściwej 

SBET jest spowodowane najprawdopodobniej osadzaniem się w trakcie syntezy cząstek 

tlenków we wnętrzu nanorurek nośnika haloizytowego, co potwierdza zmniejszająca się 

objętość  mikro- i mezoporów. Analiza widm FTIR  otrzymanych nanokompozytów 

wykazała, że struktura haloizytu nie zmienia się w wyniku syntezy. Obserwuje się 

jedynie przesunięcie pasma charakterystycznego dla drgań rozciągających Si–O–Si przy 

1010 cm−1 (haloizyt surowy i aktywowany kwasem) do położenia przy 1014 cm-1. 

Wskazuje to na powstawanie wiązań wodorowych pomiędzy TiO2 i Fe2O3 a zewnętrzna 

warstwą nanorurek haloizytu (warstwą tetraedryczną) [H7]. Szczegółową 

charakterystykę otrzymanych nanokompozytów przedstawiłam w pracy H7. 

Otrzymane nanokompozyty zastosowałam jako fotokatalizatory podczas 

fotodegradacji aniliny oraz 2-chloro- i 2,6-dichloroaniliny w roztworze wodnym. Stopień 

degradacji tych związków (stężenie roztworów 40 mg/dm3) naświetlanych 

promieniowaniem UV (czas naświetlania 300 min.) w obecności haloizytu 

modyfikowanego chemicznie (BHal), nanokompozytów TiO2-haloizyt (TiO2-Hal) i Fe2O3-

haloizyt (Fe2O3-Hal) oraz fotokatalizatora komercyjnego P25 wyniósł odpowiednio: 

anilina: 32,9% (BHal), 22,1 % (P25), 70,8% (Fe2O3-Hal), 75,3% (TiO2-Hal);  

2-chloroanilina: 73,3% (BHal), 39,2 % (P25), 83,8% (Fe2O3-Hal), 84,9% (TiO2-Hal);  

2,6-dichloroanilina: 62,3% (BHal), 60,1% (P25), 84,6% (Fe2O3-Hal), 81,7% (TiO2-Hal) 

[H7]. 

 Nanokompozyty TiO2-haloizyt i Fe2O3-haloizyt wykazały znacznie większą 

aktywność fotokatalityczną podczas fotodegradacji aniliny i jej pochodnych 

w porównaniu do fotokatalizatora komercyjnego P25. Haloizyt modyfikowany 

chemicznie, zawierający naturalnie rozproszony TiO2 (BHal) wykazywał dużą 

aktywność jako fotokatalizator zwłaszcza podczas fotodegradacji 2-chloro- i 2,6-

dichloroaniliny. 

W trakcie badań kinetyki fotodegradacji aniliny i jej chlorowych pochodnych 

wykorzystałam metodę opracowania wyników badań kinetyki reakcji syntezy eterów, 

którą nazwano metodą dodatkowych pomiarów adsorpcyjnych. Jej wprowadzenie 

wymaga uzupełnienia pomiarów kinetycznych o dodatkowe pomiary adsorpcji, które 

można wykonać za pomocą metod inwersyjnej chromatografii cieczowej. Znajomość 

danych adsorpcyjnych, a także modelu adsorpcyjnego aniliny i jej chlorowych 

pochodnych zwiększyła dokładność obliczeń i ułatwiła dobór równań kinetycznych, 

wyrażających szybkość reakcji rozkładu aniliny i jej chlorowych pochodnych.   

Do wyznaczenia stałych szybkości fotodegradacji aniliny zastosowałam równanie 

Langmuira-Hinshelwooda, które jest najczęściej stosowane do wyjaśnienia kinetyki 

procesów fotokatalitycznych [5]:  

r = −
𝑑𝐶

𝑑𝑡
=

k𝐾𝐿𝐶

1 + 𝐾𝐿𝐶
 

gdzie: r - szybkość reakcji heterogenicznej (mg/dm3·min), która zmienia się wraz 

z czasem naświetlania t, C - stężenie reagenta w fazie objętościowej (mg/dm3), k - stała 
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szybkości reakcji, KL - stała równowagi adsorpcji substratu na powierzchni 

fotokatalizatora (dm3/mg).  

Po wprowadzeniu do równania Langmuira–Hinshelwooda równania opisującego 

adsorpcję na wielu centrach aktywnych bez dysocjacji adsorbatu:   

𝑎 =  
𝐾𝐿𝑐1/𝑛

1 + 𝐾𝐿𝑐1/𝑛
 

gdzie: a - pojemność adsorpcyjna adsorbentu (mg/g), KL - stała równowagi adsorpcji 

(dm3/mg)1/n, n - liczba centrów adsorpcji,  

 

otrzymuje się równanie: 

r = −
𝑑𝐶

𝑑𝑡
=  

𝑘𝐾𝐿𝑐1/𝑛

1 + 𝐾𝐿𝑐1/𝑛
 

które pozwoliło na obliczenie stałych szybkości fotodegradacji aniliny, 2-chloro-, i 2,6-

dichloroaniliny w obecności nanokompozytów TiO2-haloizyt i Fe2O3-haloizyt oraz 

fotokatalizatora komercyjnego P25. W obliczeniach przeprowadzonych 

z wykorzystaniem metody najmniejszych kwadratów Levenberga–Marquardta 

(program  Origin Microcal,  Origin User’s Manual, 1999), wykorzystano wartości stałych 

równowagi adsorpcji KL otrzymane z pomiarów adsorpcji metodą statyczną.  

Wartości stałych szybkości fotodegradacji aniliny, 2-chloro- i 2,6-dichloroaniliny 

były równe odpowiednio:  

anilina: 0,346 (P25), 0,973 (TiO2-Hal), 2,262 mg/dm3·min (Fe2O3-Hal);  

2-chloroanilina: 0,574 (P25), 5,204 (TiO2-Hal), 6,158 mg/dm3·min (Fe2O3-Hal); 

2,6-dichloroanilina: 0,634 (P25), 2,498 (TiO2-Hal), 2,698 mg/dm3·min (Fe2O3-Hal) [H7]. 

 Wyższa wartość stałych szybkości w przypadku nanokompozytów TiO2-haloizyt 

i Fe2O3-haloizyt w porównaniu do fotokatalizatora komercyjnego P25 potwierdziła 

wysoką aktywność fotokatalityczną otrzymanych nanokompozytów.  

  Przeprowadziłam analizę metodą spektrometrii mas produktów pośrednich 

powstających podczas fotodegradacji aniliny i 2-chloroaniliny w obecności haloizytu 

modyfikowanego chemicznie, zawierającego naturalnie rozproszony TiO2 oraz 

fotokatalizatora komercyjnego P25. W przypadku naświetlania obydwóch amin 

zidentyfikowałam aminofenol (HOC6H4NH3+, 110 m/z) jako główny produkt pośredni. 

Wśród pozostałych produktów obecne były: dimer (C6H5-NH-C6H4NH3+, 186 m/z), 

benzydyna (H2NC6H4-C6H4NH3+, 185 m/z), hydroksyazobenzen (H5C6N=NC6H4OH, 199 

m/z) i powstające w mniejszych ilościach oligomery aniliny, np. tetramer (forma 

sprotonowana, 370 m/z). Produkty te ulegały rozpadowi przy dostatecznie długim 

czasie prowadzonego naświetlania [H7].   

Fotokatalityczny rozkład 3-chloroaniliny w fazie wodnej jest przedmiotem 

patentu: P. M. Słomkiewicz, B. Szczepanik „Fotokatalityczny rozkład 3-chloroaniliny 

w fazie wodnej” PATENT Nr 227378  (2017 r.). 

Reaktory fotochemiczne stosowane przez mnie podczas badań fotodegradacji 

katalitycznej aniliny i jej pochodnych chlorowych zostały zmodyfikowane 

i przystosowane do pracy w układzie ciekłe reagenty-stały fotokatalizator. Modyfikacje 



17 

 

te są przedmiotem patentu: Słomkiewicz P. M., Szczepanik B., „Laboratoryjny reaktor do 

badania reakcji fotokatalitycznych, zwłaszcza do układu ciekłe reagenty - stały 

katalizator” PATENT Nr 223081 (2016 r.) oraz publikacji P12. 

 

H4. Szczepanik B., Słomkiewicz P.  

Photodegradation of aniline in water in the presence of chemically activated halloysite. 

Applied Clay Science 124–125 (2016) 31–38 

H7. Szczepanik B., Rogala P., Słomkiewicz P.M., Banaś D., Kubala-Kukuś A., Stabrawa  I.  

Synthesis, characterization and photocatalytic activity of TiO2-halloysite and Fe2O3-

halloysite nanocomposites for photodegradation of chloroanilines in water 

Applied Clay Science 149  (2017) 118-126    

P12. Słomkiewicz P. M., Szczepanik B. „Laboratoryjny reaktor do badania reakcji 

fotokatalitycznych w układzie ciekłe reagenty – stały katalizator” Aparatura Badawcza 

i Dydaktyczna 1 (2015) 24-35 
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4) w pracy przeglądowej [H8] przedstawiłam przegląd aktualnych trendów 

w wykorzystaniu nanokompozytów TiO2-minerały ilaste w procesie fotokatalitycznej 

degradacji organicznych zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Szczególną uwagę 

poświęciłam nanokompozytom TiO2-haloizyt, z uwzględnieniem zastosowania 

modyfikowanego haloizytu, zawierającego naturalnie rozproszony tlenek tytanu(IV), 

jako fotokatalizatora, który stosowałam podczas fotodegradacji aniliny w roztworze 

wodnym. 
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PODSUMOWANIE  

Przeprowadzone badania procesów adsorpcji oraz fotodegradacji aniliny i jej 

chlorowych pochodnych z zastosowaniem adsorbentów i  fotokatalizatorów 

haloizytowych umożliwiły mi: 

 opracowanie warunków aktywacji surowego minerału haloizytowego, 

pozwalających na uzyskanie adsorbentów i fotokatalizatorów haloizytowych, 

które następnie zastosowałam do usuwania aniliny i jej pochodnych chlorowych 

z fazy wodnej, 

 określenie modelu adsorpcji aniliny i jej pochodnych chlorowych na 

adsorbentach haloizytowych, wyjaśnienie etapów mechanizmu tego 

procesu oraz obliczenie stałych szybkości adsorpcji. Obliczone 

równowagowe stałe adsorpcji wykorzystałam w równaniach kinetycznych, które 

zastosowałam w analizie kinetyki fotodegradacji aniliny i jej pochodnych 

chlorowych, 

 opracowanie metody otrzymywania aktywnego fotokatalizatora 

haloizytowego do rozkładu aniliny i jej chlorowych pochodnych w wodzie.  

Stwierdziłam, że sposób modyfikacji ma znaczący wpływ na aktywność 

fotokatalityczną otrzymanych fotokatalizatorów. 

 

5. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO – BADAWCZYCH 

Aktualnie główny obszar moich zainteresowań naukowych dotyczy zagadnień 

związanych z adsorpcją i fotodegradacją katalityczną amin aromatycznych w fazie 

wodnej. Inne moje osiągnięcia nie będące podstawą osiągnięcia wynikającego z art. 16 

ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 

omówionego w poprzednim punkcie dotyczą tematyki badawczej, którą zajmowałam się 

wcześniej. 

Po doktoracie przez dwa lata kontynuowałam badania reakcji fotochemicznych 

pochodnych chlorowych aniliny. Wyniki zostały opublikowane w pracach P1 i P2. 

Badania dotyczące natury stanów wzbudzonych donorowo-akceptorowych 

pochodnych bifenylu oraz równowag kwasowo-zasadowych tych związków w stanie 

podstawowym i wzbudzonym przeprowadziłam we współpracy z Instytutem Chemii  

Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, gdzie przebywałam na stażach w latach 2003-

2006.  Badania te wykazały, że w przypadku tych związków  w stanie wzbudzonym 

może zachodzić kombinowane fotoindukowane przeniesienie elektronu i protonu. 

Stwierdziłam, że cząsteczki badanych pochodnych bifenylu w stanie wzbudzonym 

z dużym przeniesieniem ładunku (bliskim stanowi TICT) i o niepłaskiej strukturze stają 

się tak silnymi kwasami, że można zaliczyć do grupy związków zwanych „super” 

fotokwasami. Wyniki moich badań zostały przedstawione w postaci trzech 

komunikatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz opublikowane 

w pracach P3 i P9. 

Na podstawie badań właściwości spektralnych oraz równowag protolitycznych 

w roztworach wodnych i alkoholowych mono- i dicyjanowych pochodnych fenolu 
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i aniliny wykazałam wpływ położenia podstawnika cyjanowego w pierścieniu na 

kwasowość i zasadowość tych związków w stanie podstawowym i wzbudzonym. 

Wykazałam, że w przypadku pochodnych aniliny, podstawnik cyjanowy powoduje tak 

znaczący wzrost kwasowości tych pochodnych, że pochodna aniliny z dwiema grupami 

CN w pozycji o,o’ względem grupy aminowej wykazuje właściwości znacząco różniące 

się od właściwości charakterystycznych dla aniliny i innych badanych przeze mnie 

mono- i dicyjanowych pochodnych aniliny. Wyniki tych badań przedstawiłam w postaci 

trzech komunikatów na konferencjach krajowych oraz zawarłam w pracach P4 i P5. 

Podsumowanie moich badań dotyczących właściwości kwasowo-zasadowych 

pochodnych cyjanowych bifenylu oraz fenolu w stanie podstawowym i wzbudzonym 

oraz porównanie ich właściwości z właściwościami pochodnych cyjanowych 2-naftolu 

przedstawiłam w pracy przeglądowej P13.   

Badania dotyczące charakterystyki spektralnej mezoporowatych węgli 

z nanocząstkami Ag, Au, TiO2 i Fe3O4, które przeprowadziłam w ramach  grantu NN 

204154836 „Synteza oraz adsorpcyjne, chromatograficzne i spektroskopowe badania 

właściwości adsorpcyjnych nowych nanoporowatych materiałów węglowych” (2009-

2012) zostały opublikowane w pracy P8.  
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